
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“A 19ª Gincana cultural, recreativa, esportiva, pedagógica e artística chegou! Agora com uma 
nova roupagem e novas tarefas.  Talvez você ainda não se deu conta, mas são 19 anos 

proporcionando muita arte, diversão, superação e conhecimento. Muitos dos nossos 
primeiros alunos, hoje já se tornaram pais da Escola e com alegria ainda comentam: ‘Como 

foi bom participar de todos aqueles anos’. Então, alunos, pais, comunidade escolar, 
aproveitem ao máximo! Divirtam-se!! Façam valer a pena. ”  

 

 Equipes:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Pontuação:   

 

 

 

 

 

 

 

 A pontuação recebida pela turma fará parte da composição da nota para a 5ª Unidade.  

 Tarefas:  

 

(1)  LISTA DE PARTICIPANTES:                  Pontuação: 300 pontos 

A tabela para preenchimento dos participantes encontra-se anexada no fim deste edital. É necessário que a 

turma realize o envio com o nome dos alunos selecionados para cada tarefa. O arquivo deverá ser enviado 

para o e-mail: 19gincanaibv@gmail.com      O prazo para envio da lista encerra às 12h do dia 29/09. Alteração 

de participantes após o prazo final do envio, estão sujeitos à avaliação pela Comissão Organizadora da 

Gincana.  

 
(2)  ARTE&CULTURA:      
 
Número de participantes:  Máximo 4  
Pontuação: (1º)1200     (2º)1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
Data: Sexta-feira, 01/10.  
 
Em parceria com o projeto “Transformando Tobias na cidade de Tobias Barreto de Menezes”, desenvolvido 
pela Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo do município de Tobias Barreto, cada turma será 
responsável pela transformação de um dos bancos situados na Praça João Andrade Garcez (popularmente 

 
GRUPO A 

 

 
GRUPO B 

 
GRUPO C 

6º ano I 8º ano I 1º ano I 

6º ano II 8º ano II 1º ano II 

6º ano III 9º ano I 2º ano I 

7º ano I 9º ano II 2º ano II 

7º ano II 9º ano III 3º ano I 

7º ano III   

COLOCAÇÃO NOTA DA 
GINCANA 

PROVA ATIVIDADES SIMULADO 

1º lugar 4,0 2,5 2,0 1,5 

2º lugar 3,5 3,0 2,0 1,5 

3º lugar 3,0 3,5 2,0 1,5 

4º lugar 2,5 4,0 2,0 1,5 

5º lugar 2,0 4,5 2,0 1,5 

6º lugar 2,0 4,5 2,0 1,5 
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conhecida como a praça da “Paradinha” de ônibus), por meio da pintura. A proposta do projeto é enaltecer 
o filho ilustre da nossa terra, Tobias Barreto de Menezes, assim como a cultura local, através da arte. Os 
participantes da tarefa deverão utilizar apenas a pintura para confecção. Os materiais utilizados (tintas, 
pincéis .. ) poderão ser escolhidos e decididos pela turma, sendo de inteira responsabilidade do grupo. Os 
bancos estarão como uma tela em branco, prontos para serem coloridos. A Comissão Organizadora, minutos 
antes do início da tarefa, orientará quanto à escolha do banco para cada turma. A escolha dos melhores 
trabalhos será realizada por uma equipe específica de avaliadores que levará em consideração: Criatividade, 
harmonia e fidelidade à proposta do projeto. Somente os alunos selecionados para a tarefa estarão 
presentes. Orientamos o uso da roupa utilizada nas aulas de Educação Física, a fim de que o manuseio com 
tintas não danifique o fardamento convencional das aulas. As turmas que estudam no turno da manhã 
cumprirão a tarefa no turno da tarde. As turmas da tarde cumprirão a tarefa no turno da manhã. 
 
Horário:     Manhã  ( 7h00 às 10h )        l             Tarde ( 14h30 às 17h30 ) 
 
Atenção: A tarefa poderá sofrer alteração na data de execução, levando em consideração as condições 
climáticas do dia 01/10.  
 
 
(3) SIGA-NOS:                             Pontuação: 500 pontos 

A tarefa consiste em cada turma conseguir 50 novos seguidores para a conta oficial da Escola IBV 
(@escola_ibv) no Instagram. Pontuarão todas as turmas que realizarem o cumprimento. Para isso, siga as 
regras:  
 
Um aluno (ou mais de um) representando a turma, deverá enviar nas datas abaixo a lista contendo o 
endereço da conta dos seguidores que conseguiram. Todos os alunos devem procurar seguidores e informar 
aos colegas que ficarem responsáveis pelo envio das listas. Caso na data do 1º envio a turma não tenha 
conseguido os 50 seguidores, não há problemas, ela terá mais duas datas para completar o número total 
exigido.  
 
Datas: 
1º envio: Somente no dia 01/10. 
2º envio: Somente no dia 09/10.   
3º e último envio: Somente no dia 18/10.   
 
As listas deverão ser enviadas, obrigatoriamente, para o e-mail: 19gincanaibv@gmail.com   
Orientamos que os arquivos enviados sejam intitulados das seguintes formas: 
 
      (Utilizando o exemplo da turma do 6º ano I): 
“1º envio de seguidores referente à turma 6º ano 1” 
“2º envio de seguidores referente à turma do 6º ano 1” 
“3ºenvio de  seguidores referente à turma do 6º ano 1” 
 
Quando observado nas listas a existência de seguidores repetidos, o critério de posse para a turma será: 

pela ordem do horário do recebimento do e-mail. A equipe informará ao e-mail da turma até 48h após o 
recebimento do 1º e 2º envio se houve seguidor repetido e se naquele caso, a turma precisará substituir com 
outro seguidor até a data do envio posterior. Não haverá informação ao e-mail da turma quanto ao último 
envio (3ºenvio) 
 
O envio das listas  deverá constar o nome do perfil (Ex.: @andceolumos) de cada uma das 50 pessoas que 
seguiram o Instagram @escola_ibv. 
 
Só serão contabilizados os novos seguidores que seguirem o perfil @escola_ibv  a partir do dia 25/09/2021 

Só serão considerados ‘seguidores válidos’ as contas que tiverem no mínimo 100 seguidores no dia da 
conferência. Não serão contabilizados seguidores da conta @escola_ibv  que já eram e deixaram de ser a 
partir do dia 23 de setembro do corrente ano. Cada seguidor deverá continuar obrigatoriamente seguindo o 
perfil da escola até o dia da conferência máxima ( 21/10/2021), após esta data, o seguidor não mais terá a 
obrigatoriedade de continuar seguindo a página, sem punições para o grupo. Desde já, a Escola IBV acolhe 
e agradece cada novo seguidor e confirma o compromisso no respeito para com todos.  
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(4) – TAREFA SOCIAL:                                                     Pontuação: 600 pontos 
 
 
Antes de divulgarmos os detalhes para a Tarefa Social, é de extrema importância a leitura sobre a ‘Fazenda 
da Esperança”:  
 

 O que é a Fazenda da Esperança?  

A Fazenda da Esperança é uma comunidade 
terapêutica que atua desde 1983, no processo de 
recuperação de pessoas que buscam a 
libertação de seus vícios, principalmente do 
álcool e da droga. A pessoa que chega até a 
Fazenda percebe que não existe um portão com 
tudo trancado, ou seja, quem está ali é porque 
deseja. Aos que não acreditam mais em nada, 
esta é uma oportunidade de encontrar um novo 
estilo de vida, no qual o amor transforma tantas 
vidas e a família ganha um sentido ainda maior. 

 

 Como o trabalho da Fazenda é realizado?  

A Fazenda da Esperança acolhe pessoas com 
idade entre 18 e 59 anos que desejam livremente 
se recuperar de drogas, álcool e tantos outros tipos de vícios. Seu método de acolhimento contempla três 
aspectos determinantes: o Trabalho como processo pedagógico; a Convivência em família; e 
a Espiritualidade para encontrar o sentido da vida. Para isso, é necessário entrar em um processo 

pedagógico de 12 meses de duração.  
 

 Onde se encontra a Fazenda da Esperança? 

A Fazenda está de portas abertas em todos os estados brasileiros para acolher homens e mulheres 
fragilizados pelo consumo das drogas, transformando dor em alegria. O número de comunidades no 
mundo já ultrapassou uma centena de unidades estruturadas em países da Ásia, África, América e Europa, 
sob contínuo crescimento devido a globalização dos graves problemas sociais que assolam a humanidade. 
Inclusive, a mais próxima da nossa cidade, a Fazenda da Esperança de São Miguel, que está 
localizada na cidade de Lagarto/SE e atualmente acolhe 52 pessoas. 

 

 Qual a realidade atual (econômica e financeira) da Fazenda da Esperança de São Miguel?  

Neste período de pandemia, as ajudas que a Fazenda recebia foram diminuindo gradativamente, inclusive, 
um subsídio governamental que garantia o pagamento das despesas mais essenciais como a alimentação 
foi suspenso por tempo indeterminado. Mas os trabalhos da Fazenda não podem parar, e especificamente 
na de Lagarto, existem 52 vidas que clamam por uma chance de reintegração social. Portanto, a Fazenda 
está fazendo campanhas para manter seu extraordinário serviço de salvar almas. E por isso, conta a 
sensibilização de toda a sociedade.  
 

 Como podemos contribuir com a Fazenda da Esperança? 

Existem diversas formas de ajudar a Fazenda da Esperança: doações, orações... Inclusive no site oficial, 
pode-se encontrar alguns desses meios, como por exemplo: depósito, bancário, doações on-line, doações 
de bens, através do imposto de Renda e etc. No entanto, devido a atual necessidade de manter os 
recuperandos da Fazenda São Miguel (Lagarto), as doações através de alimentos são as mais urgentes.  

 Como posso buscar maiores informações sobre a Fazenda? 

 
 
 
   

  
 
 
 
 



Mantendo a tradição no compromisso com a sociedade, a TAREFA SOCIAL consiste na doação de Kits que 
serão enviados para a Fazenda da Esperança – São Miguel. Para isso a turma deverá entregar os itens 
listados na Secretaria da Escola. Orientamos que a composição da lista seja realizada de forma voluntária, 
por meio de doação entre os componentes do grupo, evitando a compra compartilhada pela turma, ou em 
ações de arrecadação na comunidade. 
 
Data da entrega: Dia 07 de outubro 
Horário: Das 9h às 17h  
 
Ao entregar, necessário se faz a conferência dos itens e recebimento do cupom comprovando que a tarefa 
foi cumprida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) VESTINDO A CAMISA:                                             Pontuação: 600 pontos 

 
A turma deverá realizar a aquisição do fardamento para a Gincana (Camisa personalizada por grupo). 
O valor TOTAL arrecadado na turma deverá ser apresentado e entregue na Tesouraria da escola.  
 
Data: 13/10 
Horário: Das 8h às 17h 
 
A camisa, parte do fardamento para a Gincana, deverá ser utilizada nos dias 18, 19 , 20, 21 e 22 de outubro. 
O Valor individual da camisa é de R$ 28,00.  Para cumprimento da tarefa, a quantia entregue deverá ser o 
valor da camisa multiplicado pela quantidade de alunos da turma. 
 
 
(6) SUPERSTAR: 

 
Número de participantes:  1  

Data: 18/10 (Segunda-feira) 

Local: Quadra do IBV 

Horário (previsto):    Grupo A: 17h30 às 19h   l    Grupo B:  19h às 20h30    l     Grupo C:  20h30 às 22h 

Pontuação:  (1º)1400     (2º)1000       (3º)600       (4º)300       (5º)200       (6º)200 

 
O aluno será avaliado por uma equipe de jurados, levando em consideração os seguintes critérios:  
 
       Voz    l    Harmonia e sintonia com o playback      l     Expressividade      l         Domínio de palco.  

LISTA DE ITENS: 

2 SABONETES 

1 CREME DENTAL 90 GR  

2 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

2 PEDAÇOS SABÃO PEDRA 200GR 

1 CAIXA OU PACOTE DE SABÃO EM PÓ 

3 QUILOS DE AÇÚCAR 

3 QUILOS ARROZ 

2 PACOTES DE MACARRÃO 

1 PACOTE DE CAFÉ 500GR 

3 PACOTES FARINHA CUSCUZ 1 KILO 

1 MARGARINA 500GR 

1 ÓLEO 900ML 

1 QUILO FEIJÃO 

1 QUILO FARINHA DA TERRA 

1 PACOTE DE BISCOITO (Água e Sal/ Maisena) 



 
Está liberada a participação de todos os alunos da turma para composição da plateia, lembrando que a 
presença é opcional. Os alunos poderão, inclusive, assistir as apresentações das demais turmas e grupos.  
O aluno participante da tarefa poderá trazer 3 convidados (o pai, a mãe, o irmão, algum outro membro 
familiar ou amigo, por exemplo.) 
 
Será necessário o envio da música escolhida, a partir da publicação do edital com prazo máximo dia 07/10, 

para aprovação. Deverá ser enviado o nome da música e cantor(a). Em caso de repetição na escolha da 
canção, será liberada apenas para a primeira turma que realizou o envio. Não será permitida a utilização de 
instrumentos musicais, apenas o playback (instrumental) da música. No dia 16/10  trazer o arquivo da música 
em playback, no formato mp3. Em mídia individual (Pen Drive) ou enviar para o e-mail 
19gincanaibv@gmail.com      Após a aprovação, a alteração da música será realizada apenas após análise 
da Comissão Organizadora da Gincana.  O ensaio no local para passagem de som será previamente 
agendado. 
 
Os temas para as apresentações musicais, são: 

 Grupo A: Gospel      

 Grupo B: Anos 2000 (NACIONAL)     

 Grupo C: MPB - Clássicos 
 

• TAREFAS ESPORTIVAS • 
 
(7) FUTMESA (Masculino):  
Número de participantes:  Máximo 3      ( (2) titulares  / (1) reserva - Opcional 
Pontuação: (1º)1200     (2º) 900       (3º) 600       (4º) 400       (5º)200       (6º) 200 
 
A presença dos demais alunos das turmas do grupo é OPCIONAL. 
 
 
Grupo C: (29/09), quarta-feira.        Local: Quadra da Escola IBV       Horário: 17h30 

 
Todas as turmas se enfrentarão.  
Informações quanto aos sorteios, critérios de desempate, e demais detalhes serão repassados pela equipe 
minutos antes do início das partidas.  
 
Grupo B: (19/10), terça-feira.    Local: Quadra de Esportes do SESI     Horário:15h  (Término previsto: 17h) 
 
Todas as turmas se enfrentarão.  
Informações quanto aos sorteios, critérios de desempate, e demais detalhes serão repassados pela equipe 
minutos antes do início das partidas.  
 
Grupo A: (19/10), terça-feira.    Local: Quadra de Esportes do SESI     Horário:13h  (Término previsto: 15h) 

 
Será realizado um sorteio onde definiremos os confrontos: 
Rodada 1:   Time 1     x     Time 2          
Rodada 2:   Time 3     x     Time 4    
Rodada 3:   Time 5     x     Time 6 
 
Os vencedores de cada rodada se classificam automaticamente para as semifinais. O time que obtiver maior 
saldo entre os três perdedores também se classificará para a semifinal: 
 
Rodada 4:    Vencedor da Rodada 1     x          Vencedor da Rodada 2 
Rodada 5:    Vencedor da Rodada 3     x          Time com Maior saldo entre os que não venceram 
Rodada 6:  ( Disputa do 3º e 4º lugar ) 
Rodada 7:  Final  
 
As demais Informações (sorteios, critérios de desempate, e demais detalhes) serão repassados pela equipe 
minutos antes do início das partidas.  
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(8) VÔLEI (Misto):     (Tarefa exclusiva para o Grupo C) 
 
Data:  19/10, terça-feira. 
Horário: 7h 
Local: Quadra do Telma 
Quantidade de participantes: Máximo 6 (Obrigatoriedade: número mínimo de 2 meninas) 
Pontuação:  (1º)1200     (2º)900       (3º)600       (4º)400       (5º)200       
 
É necessário que em quadra haja a presença mínima de 1 menina durante a partida. 
4 participantes em quadra. 2 alunos reservas.  
Todas as turmas se enfrentarão. 

O vencedor será aquele que ganhar o maior número de sets debitando os sets perdidos. 
Caso haja empate no número de sets, mesmo quando debitar o número de sets perdidos, o desempate será 
pelo número de pontos em cada set. 
Em cada jogo acontecerão 2 sets, existindo empate, vai para o 3º set também de 25 pontos. 
Cada sete será de 25 pontos, mesmo se houver o 3º sete. O ganhador será aquele que fizer, após o 24º, 
mais dois pontos de diferença. 
 

Obs.: Caso as partidas não sejam concluídas até as 12h, realizaremos uma pausa. Retornando durante a 
tarde com horário a combinar.  
 
(9) QUEIMADO (Feminino)  
 
Pontuação:  (1º)1200     (2º) 900       (3º)600       (4º)400       (5º)200       (6º)200 

 
Grupo A: (19/10), terça-feira.    Local: Quadra de Esportes do SESI     Horário: 7h  (Término previsto: 9h30) 

 
Número de participantes: 6 alunas 
Será realizado um sorteio onde definiremos os confrontos: 
Rodada 1:   Time 1     x     Time 2          
Rodada 2:   Time 3     x     Time 4    
Rodada 3:   Time 5     x     Time 6 
 
Os vencedores de cada rodada se classificam automaticamente para as semifinais. O time que obtiver maior 
saldo entre os três perdedores também se classificará para a semifinal: 
 
Rodada 4:    Vencedor da Rodada 1     x          Vencedor da Rodada 2 
Rodada 5:    Vencedor da Rodada 3     x          Time com Maior saldo entre os que não venceram 
Rodada 6:  ( Disputa do 3º e 4º lugar ) 
Rodada 7:  Final  
 
As demais Informações (sorteios, critérios de desempate, e demais detalhes) serão repassados pela equipe 
minutos antes do início das partidas.  
 
Grupo B: (19/10), terça-feira.         Local: Quadra de Esportes do SESI  
Horário: 9h30  (Término previsto: 11h30) 

 
Número de participantes: 6 alunas 
Todas as turmas se enfrentarão.  
Informações quanto aos sorteios, critérios de desempate, e demais detalhes serão repassados pela equipe 
minutos antes do início das partidas.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(10) DANÇA:    
Data: 20/10, quarta-feira.  
Número de participantes: Mínimo: 1    /  Máximo: 8 
Local: Quadra da Escola IBV 
Pontuação: (1º)1600     (2º) 1100       (3º)750      (4º)600      (5º)450      (6º)450 

 
Orientações:  
 
- A apresentação será avaliada por uma equipe de jurados, levando em consideração os seguintes quesitos: 
 
Criatividade 
Sincronia 
Coreografia 
Expressividade Corporal e facial  
Domínio de palco 
 
- Apesar do uso de roupas comuns para o figurino, todo o material (incluindo os acessórios pensados) 
deverão ser apresentados para análise entre os dias 10 a 18 outubro. Na mesma data a coreografia também 
deverá ser apresentada para a equipe organizadora do evento, que analisará a coreografia, e quando 
necessário sinalizará os possíveis ajustes. Os dias e horários serão previamente divulgados. Os alunos 
participante da tarefa poderão trazer 3 convidados (o pai, a mãe, o irmão, algum outro membro familiar ou 
amigo, por exemplo.) 
- Necessário se faz o envio das músicas escolhidas  e a ideia temática da dança para avaliação e liberação 
Quanto mais rápido o envio, mais rápido será o retorno. Orientamos que não iniciem os ensaios sem a 
liberação da playlist enviada.  
- Não será permitida a utilização de instrumentos cênicos de médio e grande porte, caso haja o intuito da 
utilização de algum instrumento cênico de porte pequeno, apresente à equipe para que seja avaliado.  
- O envio de músicas e temas repetidos entre as salas não serão avaliados, podendo haver repetição de 
músicas. 
- O tempo máximo para cada apresentação é de até 12minutos. O mínimo de 6 minutos.  
- O envio  da relação das músicas e da temática  deverá ser para o e-mail: 19gincanaibv@gmail.com 
- Será vedada a presença dos demais alunos participantes de outros grupos. 
- Os alunos participantes deverão chegar à escola já arrumados para a dança. Não disponibilizaremos 
espaços para troca de figurino ou arrumação e maquiagem. 
- Ao término das apresentações de cada grupo, todos os participantes e seus respectivos familiares deverão 
ceder o espaço para os membros do grupo seguinte, deixando a quadra livre. 
 
- HORÁRIO: 
GRUPO A: 16h45   término previsto para 18h30 
GRUPO B: 18h40 término previsto para 20h 
GRUPO C:  20h15 término previsto para 22h 

 
- TEMA: 
GRUPO A: Musical Infantil 
GRUPO B: Country 
GRUPO C: Dança de Rua 
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• TAREFAS REALIZADAS NA CHÁCARA • 
 

 
Para as atividades desenvolvidas na Chácara, está liberado o uso do fardamento da Educação Física.  
Importante que não se esqueçam a garrafinha com água, lanche e máscara. Para aqueles que optarem, 
haverá venda de lanche e copinhos de água mineral 
 
(11) NATAÇÃO (Feminina) :    
Número de participantes:  1 aluna 
Nado: Estilo livre 
Pontuação:  (1º)1200     (2º) 1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
 
(12) NATAÇÃO (Masculina):  
Número de participantes:  1 aluno 
Nado: Estilo livre 
Pontuação:  (1º)1200     (2º) 1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
 
(13) NATAÇÃO (REVEZAMENTO):  

Número de participantes: 2 alunos 
Nado: Estilo livre 
A turma deverá apresentar obrigatoriamente 1 menino e 1 menina.  
Não poderão ser os mesmos que nadaram no individual.  
Pontuação:  (1º)1200     (2º) 1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
 
(14) TORTA NA CARA:  
Número de participantes: 1 aluno(a).  
Tema: atualidades 
A ordem de classificação será atribuída de acordo com a pontuação obtida na tarefa. 
Pontuação: (1º)1200     (2º)1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
 
(15) CAÇA AO TESOURO: 
Número de participantes: 2 alunos(as) 
A ordem de classificação será atribuída de acordo com os menores tempos de execução da tarefa. 
Pontuação: (1º)1200     (2º)1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 

 
(16) CIRCUITO COM OBSTÁCULOS: 
Número de participantes: 2 alunos(as) 
A ordem de classificação será atribuída de acordo com os menores tempos de execução da tarefa. 
Pontuação: (1º)1200     (2º)1000       (3º)800       (4º)600       (5º)400       (6º)250 
 
 
Fique atento(a) ao dia e horário destinado para o seu grupo: 
 
GRUPO A :     
Data:  20/10, quarta-feira. 
Horário:     Saída da Escola: 7h           Chegada na Escola: 11h 
 
GRUPO B :     
Data:  21/10, quinta-feira. 
Horário:     Saída da Escola: 7h           Chegada na Escola: 11h 
 
GRUPO C :     
Data:  21/10, quinta-feira. 
Horário:     Saída da Escola: 13h           Chegada na Escola: 17h 
 
 
 



 
 
 

• TAREFAS REALIZADAS NA ESCOLA• 
( Encerramento ) 

 
 
Data: 22/10, sexta-feira 
Local: Quadra da Escola IBV 

 
 
ATENÇÃO: Todas as tarefas realizadas no último dia serão “Tarefas Surpresas”.  
Os alunos de cada equipe receberão a lista de atividades a serem cumpridas e decidirão, junto com os 
demais colegas de turma, auxiliados pelo professor fiscal que ficará responsável pela turma. Após a 
conclusão das tarefas, será oficializado o resultado final para cada grupo. Fique atento ao horário: 
 
 
GRUPO A :     
Horário:    Das 7h às 10h 
 
GRUPO B :     
Horário:    Das 10h30 às 13h30 
 
GRUPO C :     
Horário:     Das 14h30 às 17h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• LISTA DE PARTICIPANTES • 
 
 
Série/Turma: _________________________ 
 
 

ARTE E CULTURA: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
SUPERSTAR: 

_________________________________ 

 

FUTMESA (MASCULINO):     

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

VÔLEI MISTO  

(EXCLUSIVO PARA O GRUPO C): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

QUEIMADO FEMININO   

( EXCLUSIVO PARA O GRUPO A e B ): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

NATAÇÃO – FEMININA: 

_________________________________ 

 

 
NATAÇÃO – MASCULINA: 
_________________________________ 

 
 
NATAÇÃO – REVEZAMENTO: 
_________________________________ 

_________________________________ 

 
TORTA NA CARA: 
_________________________________ 

 
CAÇA AO TESOURO: 
_________________________________ 

_________________________________ 

 
CIRCUITO COM OBSTÁCULOS: 
_________________________________ 

_________________________________ 

 
DANÇA: 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 


